
Tijdens de persconferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken is minister Mike Noersalim samen met  
deskundigen ingegaan op de laatste stand van zaken met betrekking tot de verkiezingen van 25 mei.

Alles gereed voor 25 mei

Het ministerie van 
B i n n e n l a n d s e 
Zaken heeft al-
les in kannen 
en kruiken voor 

25 mei. Tijdens een pers-
conferentie is minister 
Mike Noersalim van Bin-
nenlandse Zaken samen 
met directeur Putridewi 
Amatsoemarto en andere 
deskundigen uitgebreid 
ingegaan op verschillende 
aspecten van het verkie-
zingsproces. 
Over fouten op de stem-
biljetten zegt Noersalim 
dat er door verschillende 
actoren steken zijn geval-
len. Het ministerie kijkt 
vooruit en heeft alle fouten 
op de stembiljetten inmid-
dels gecorrigeerd en er zijn 
nieuwe stembiljetten ge-
drukt. Van de 383.193 op-
roepingskaarten zijn er tot 

en met 17 mei driekwart 
verstrekt. De niet verstrek-
te oproepingskaarten kun-
nen tot en met morgen 
op de commissariaten en 
bestuurskantoren worden 
opgehaald. Daarna worden 
de kaarten meegestuurd 
naar de stembureaus. Om 
te weten op welk stembu-
reau iemand moet stem-
men, kan er op de website 
www.verkiezingen.sr wor-
den gekeken. Directeur 
Amatsoemarto is samen 
met collega Danielle Veira 
van het Bureau Nationale 
Veiligheid en lid van het 
Covid-19 management-
team ingegaan op de vei-
ligheidsmaatregelen die 
op het stembureau zijn 
getroffen. Ook over de ver-
werking van de informele 
uitslag is informatie gege-
ven. Er is een speciale ap-

Het is belangrijk dat u op 25 mei het 
blauwe stembiljet voor DNA en het wit-
te stembiljet voor RR op de juiste manier 
inkleurt. Laat uw moeite niet tevergeefs 

zijn en uw stembiljet ongeldig worden. 
Hieronder ziet u voorbeelden van gel-
dige en ongeldige stembiljetten.-.

Covid-19 boxen voor 
stembureaus

plicatie ontwikkeld om de 
uitslagen van de 649 stem-
bureaus binnen te krijgen 

voor de informele uitslag. 
De media zal via de com-
missie Voorlichting Ver-

kiezingen nog informatie 
krijgen over hoe de data te 
betrekken op 25 mei.-.

Om kiezers en stembureauleden op 25 mei te 
beschermen tegen het COVID-19 virus, heeft 
het ministerie van Binnenlandse Zaken speciale 
boxen samengesteld met veiligheidsattributen. 
De boxen bevatten mond- en neuskapjes, hand-

schoenen, gallons alcoholoplossingen, spuitflessen, papie-
ren doekjes, vloeibare antibacteriële hand zeep en antibac-
teriële vochtige doekjes, vuilniszakken en tonnen.  De boxen 
met alle attributen worden sinds gisteren verstrekt aan de 
verschillende hoofdstembureaus, die daarna zullen zorgdra-
gen voor verdere distributie aan de stembureaus op de dag 
de verkiezingen. Het gaat om 649 stembureaus landelijk.  
Op 25 mei kunnen kiezers met of zonder mond- en neus-
masker naar het stembureau. De handen van elke kiezer 
wordt bespoten met een alcoholoplossing. De linker pink 
wordt niet in verkiezingsinkt gedoopt, maar met een wat-
tenstaafje gekleurd. De stemhokjes worden na elke kiezer 
ontsmet en ook de rode potloden worden steeds vervan-
gen.-.

BEKENDMAKING   

De minister van Binnenlandse Zaken brengt hierbij 
ter algemene kennis dat de regering van de Republiek 
Suriname heeft besloten dat, in verband met de te 
houden Algemene, Vrije Verkiezingen met Geheime 
Stemming van de leden van de volks vertegenwoordi-
gende lichamen op maandag 25 mei 2020, het vanaf 
zaterdag 23 mei 2020 te 24.00 uur tot en met 
dinsdag 26 mei te 12.00 uur verboden is om:
1. Politieke propaganda via de media en publieke 

bijeenkomsten te houden;
2. Openbare vermakelijkheden van welke aard dan 

ook te houden;
3. Alcoholische dranken alsmede gedistilleerd te 

verkopen;
4. Gelagen van alcoholhoudende dranken alsmede 

gedistilleerd te zetten.
 

Paramaribo, 19 mei 2020. 
De minister van Binnenlandse Zaken 

Mike M.F. Noersalim MBA.

De Covid-19 boxen met veiligheidsattributen.


